پرسشنامه استخدام و ارزيابي در مصاحبه

شماره سند:
HRM-FO-08-00

شرکت نگین زردکوه کوهرنگ
مشخصات فردی :
نام ........................ :

نام خانوادگی ..................................... :

محل تولد ...................... :

تاریخ تولد 13............/........./......... :

نام پدر ......................................... :

شماره شناسنامه ......................... :
مذهب .............................. :

مشخات عمومی :
وضعیت نظام وظیفه :
وضعیت تأهل و تکفل :

انجام داده ام □

معاف شده ام □

مجرد □

متأهل □

نوع معافیت ......................................... :
تعداد افراد تحت تکفل ................... :

تعداد فرزندان ................ :

تحصیالت:
مقطع تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی

نام موسسه آموزشی و محل تحصیل

آخرین مدرک تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

معدل

سوابق کار
نام موسسه/شرکت

سمت
سازمانی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

علت ترک خدمت

میزان حقوق دریافتی

دوره های آموزشی :
نام موسسه آموزشی

عنوان دوره آموزشی

مدرک دریافتی

علت آموزش

آشنائی با زبان خارجی :
نوع زبان

خواندن
عالی

خوب

نوشتن
ضعیف

عالی

خوب

صحبت کردن
ضعیف

عالی

خوب

ضعیف

پرسشنامه استخدام و ارزيابي در مصاحبه

شرکت نگین زردکوه

شماره سند:
HRM-FO-08-00

شرکت نگین زردکوه کوهرنگ

سایر اطالعات

آیا در حال حاضر شاغل هستید ؟

خیر

بله

نام موسسه یا شرکت مورد نظر ..........................................

آیا به شرکت مورد نظر تعهد خدمتی دارید ؟

خیر

بله

تا تاریخ 13............/........./.........

آیا می توانید در دو شیفت کار کنید ؟

خیر

بله

آیا تا کنون در مراجع قضائی پرونده
داشته اید ؟

خیر

بله

توضیح دهید ............................................................. .

نام دومعرف که شما را می شناسند ذکر نمائید.
شغل

نام ونام خانوادگی

محل کار

از چه طریقی جهت استخدام به این واحد معرفی شده اید ؟

تلفن تماس

................................................................................................

در صورتیکه از اقوام و دوستان خود در این واحد همکاری می کنند نام ببرید ؟
نام و نام خانوادگی :

نسبت ............................................ :

عنوان شغل :

از چه تاریخی میتوانید شروع به کار نمائید؟

میزان حقوق درخواستی  ........................................................................................ :ریال
13............ /......... /.........
در صورتیکه نیاز به توضیح بیشتر دارید لطفاً بصورت مختصر توضیح دهید.

تلفن تماس :

آدرس پستی محل سکونت :

بدینوسیله اینجانب ......................................................گواهی مینمایم که کلیه اطالعات و پاسخ های داده شده در این پرسشنامه مطابق با واقعیت است و
چنانچه خالف اظهارات فوق مندرج در این پرسشنامه ثابت شود شرکت حق هر گونه تصمیم گیری و پیگیری از طریق قانون را خواهد داشت .
امضاء :
تاریخ 13............/........./......... :
ارزیابی در مصاحبه
نظریه مدیریت

در این کادر چزی نوشته نشود
امتیاز

عنوان

عالی

خوب

متوسط

عنوان

ضعیف

هوش و ذکاوت

تجربه کاری

اعتماد به نفس

مهارت فنی

مهارت در بیان

معلومات عمومی

انعطاف

آمادگی احراز شغل

خونسردی

وضعیت ظاهری

تجربه مفید

سایر موارد

نظریه مدیر کارخانه /مدیر
مربوطه :
 مورد تأیید است
نظریه مدیر عامل :
استخدام ایشان با حقوق:

 مورد تأیید نیست

 بررسی مجدد

 ................................................ریال

امتیاز

 بایگانی

 تأیید

مالحظات ........................................................................................................................................ :

 رد

عالی

خوب

امضاء مدیر کارخانه/مدیر مربوطه

عنوان شغل............................. :
امضاء مدیر عامل

متوسط

ضعیف

تاریخ :

تاریخ شروع به کار :
..........................................
تاریخ :

